
 

 

รหัสทัวร  1900360 
ทัวรออสเตรีย  เยอรมนี  อิตาลี 10 วัน 7 คืน (OS) 
เขาชมพระราชวังเชินบรุนน   ชอปปم�งถนนคารทเนอร   ชมความงามของหมูบาน
ฮัลสตัท   ลองเรือทะเลสาบโคนิก   เขาชมเหมืองเกลือโบราณ   เขาชมพระราชวัง
ลินเดอฮอฟ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพ 
20.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ เคานเตอร

สายการบินออสเตรียนแอรไลน ประตู 4 แถว G พบเจาหนาที่คอยอํานวยความ
สะดวก 

23.45 น. ออกเดินทางสูกรุงเวียนนาดวยเที่ยวบิน OS026 
 

วันที่ 2 เวียนนา – เขาชมพระราชวังเชินบรุนน – ชอปปم�งถนนคารทเนอร 
05.45 น.  
 
 

ถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ช๋ัว
โมง และจะเปล่ียนเปน 5 ช๋ัวโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) ผานขั้นตอนการตรวจ
คนเข า เมื อ ง  จาก น้ัน นํ า เข าชม ความ งดงาม ของพ ระราชวั ง เชิ นบ รุนน  
(Schoenbrunn Palace) แหงราชวงศฮัปสเบิรก ซึ่งมีประวัติการสรางมาต้ังแต
กลางคริสตศตวรรษที่ 16 และตอมาพระนางมาเรีย เทเรซา ใหสรางขึ้นใหมอยาง
สงางามดวยจํานวนหองถึง 1,441 หองในระหวางปค.ศ.1744-1749 เพื่อใชเปน
พระราชวังฤดูรอน ชมความโออาของทองพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งไดรับ
การตกแตงอยางวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสของฝร่ังเศส 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย 
 

จากน้ันนําชมบริเวณรอบนอกโบสถสเตเฟ�นส (St. Stephen’s Cathedral) 
สัญลักษณของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจาคารลที่ 6 โปรดใหสรางขึ้นในปค.ศ.1713 
เพื่อเปนการแกบนตอความทุกขยากของประชาชน ผานชมถนนสายวงแหวน 
(Ringstrasse) ที่แวดลอมไปดวยอาคารอันงดงามสถาปตยกรรมเกาแก ผานชม
โรงละครโอเปรา ที่สรางขึ้นในระหวางปค.ศ.1863-1869 แตตัวอาคารไดถูก
ทําลายไปในระหวางสงครามโลกคร้ังที่ 2 และเปดใหมอีกคร้ังในปค.ศ.1955, ผาน
พระราชวังฮอฟเบิรก (Hofburg Palace) ซึ่งเปนกลุมอาคารที่เคยเปนที่ประทับ
ของราชสํานักฮัปสบูรก มาต้ังแตคริสตศตวรรษที่ 13 จนถึงตนคริสตศตวรรษที่ 20 
จากน้ันนําชมบริเวณรอบนอกโบสถสเตเฟ�นส (St. Stephen’s Cathedral) 
สัญลักษณของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจาคารลที่ 6 โปรดใหสรางขึ้นในปค.ศ.1713 
เพื่อเปนการแกบนตอความทุกขยากของประชาชน จากน้ันเชิญชอปปم�งสินคาเคร่ือง
แกวสวาร็อฟสกี ้หรือสินคานานาชนิด อาทิเชน Louis Vitton,Gucci, รานนาฬิกา 
Bucherer ,สินคาเสื้อแฟช่ันวัยรุนทันสมัย เชน Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินคาของ
ฝาก เชน ชอคโกแลตโมสารท หรือแวะชิมของหวานที่ราน THE DEMEL รานเบ
เกอรร่ีในยานถนนคารนทเนอร (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา 



 

 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (หมูทอดสไตลออสเตรีย) 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก SENATOR หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 3 เวียนนา – ฮัลสตัท – ซาลสบวรก – บาด ไรเฮนฮัล 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูฮัลสตัท (Hallstatt) หมูบานมรดกโลกแสนสวย อายุกวา4,500 ป 

เมืองที่ต้ังอยูริมทะเลสาบ โอบลอมดวยขุนเขาและป�าสีเขียวขจี สวยงามราวกับ
ภาพวาด กลาวกันวาเปนเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยูบน
อัพเพอรออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แหง ออสเตรียใหฉายาเมืองน้ีวาเปน
ไขมุ ก แห งออสเต รีย  และเป นพื้ นที่ ม รดก โลกของ UNESCO Cultural-
Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหน่ึงทานอยูในภวังคแหง
ความฝน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย 
 
 
 

นําทานเดินทางสูเมอืงซาลสบวรก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเปนบาน
เกิดของนักดนตรีเอก “วูลฟกัง อมาดิอุส โมสารท” ที่มีช่ือเสียงกองโลก นําเที่ยวชม
ความงามของเมืองซาลสบวรกที่มีความหมายวา “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเกา
ศิลปะบารอคที่ต้ังอยูบนฝم�งแมน้ําซัลซาค เมืองซาลสบวรกเคยเปนที่ประทับถาวร
ของอารคบิชอป และ เปนศูนยกลางทางศาสนาคริสตนิกายคาทอลิกที่สําคัญยิ่งของ
บรรดาประเทศที่ ใชภาษาเยอรมัน นําทานชมสวนดอกไมมิราเบล(Mirabell 
Garden) ซึ่งเปนฉากหน่ึงในการถายทําภาพยนตรเร่ือง “มนตรักเพลงสวรรค” 
(The Sound of Music) ที่โดงดังไปทั่วโลก ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางตอ
สูเมืองบาด ไรเฮนฮัล (Bad Reichenhall) ประเทศเยอรมนี 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก WYNDHAM GRAND BAD REICHENHALL 

หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 4 บาด ไรเฮนฮัล – เบิรชเต็ทกาเดน – ลองเรือทะเลสาบโคนิก – เขาชมเหมืองเกลือ
โบราณ – มิวนิค 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเบิรชเต็ทกาเดน (Berchtesgaden) เมืองสวยในเขตบา

วาเรียที่หอมลอมไปดวยเทือกเขาและงดงามดวยทะเลสาบตางๆใหเวลาทานไดเดิน
เลนชมเมืองที่เดิมเปนศูนยกลางทางการคาและการสํารวจหาเกลือและสินแร 



 

 

บริเวณเมืองเกาเต็มไปดวยศิลปะและการสรางอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบนที่
มีเอกลักษณเฉพาะตัวตกแตงดวยลายปูนสไตลสตัดโก หลังจากน้ันนําทานลองเรือ
ชมความสวยงามของทะเลสาบโคนิก (Konigsee) ที่แปลวาทะเลสาบพระราชา 
เพราะเปนทะเลาสาบที่มีความลึกที่สุดและเปนทะเลสาบที่ไดช่ือวาน้ําใสที่สุดใน
เยอรมนี เปนฟยอรดงดงามทีสุ่ดในเยอรมนี แหลงกําเนิดมาจากการละลายของหิมะ
บนยอดเขา ตัวทะเลสาบสีเขียวมรกตตัดกับสีฟ�าของทองฟ�าโดยมีเทือกเขาแอลป�
เปนฉากหลัง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
บาย นําทานเขาชมเหมืองเกลือโบราณ Salzbergwerk ที่สรางต้ังแต ค.ศ.1957 โดย

ภายในประกอบดวย ขั้นตอนการทําเหมืองเกลือในสมัยกอนที่นาทึ่ง และ นําทาน
ลองเรือทะเลสาบใตภูเขา ที่งดงาม น้ําใสราวกับกระจก ชมบรรยากาศของสวน
ตางๆในเหมืองราวกับอยูในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปกอน ภายใตอุณหภูมิ 12 องศา
เซลเซียส นําทานเดินทางตอสูเมืองมิวนิค (Munich) เมืองที่อยูทางใตของประเทศ
เยอรมนี และเปนเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสามของ
ประเทศ (รองจากเบอรลินและฮัมบูรก) และเปนหน่ึงในเมืองมั่งค่ังทีสุ่ดของยุโรป ซ่ึง
มีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป� โดยรัฐบาวาเรียเคยเปนรัฐอิสระปกครองดวยกษัตริย
มากอน กอนที่จะผนวกเขาเปนสวนหน่ึงของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมเปนของตัวเอง ทั้งดานศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเล่ืองช่ือ ซึ่งไดแก 
ไสกรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พกั AM MOOSFELD  หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 5 มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน พลาสท – เขาชมพระราชวังลินเดอฮอฟ – ฟุสเซน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นํ าชม จั ตุ รัสม า เรียน  พลาสท  (Marienplatz) ถื อ ว า เป น จุ ด เ ร่ิม ต น ขอ ง

ประวัติศาสตรและธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณน้ีเปนที่ต้ังของศาลาวาการเมืองที่มี
รูปแบบสถาปตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสรางขึ้นในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 
19 ใชเวลาสรางถึง 42 ป มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักทองเที่ยวรอคอยเฝ�า
ชมตุกตาไขลานทีจ่ะออกมาเตนรํา เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. 
ในชวงฤดูรอน อิสระใหทานเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมและของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

กลางวัน  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานเขาชมพระราชวังลินเดอรฮอฟ (Linderhof Palace) พราะราชวังที่ต้ังอยู



 

 

 
 

ทางตะวันตกเฉียงใตของแควนบาวาเรีย เปนวังที่เล็กที่สุดที่สรางโดยพระเจาลุดวิกที่ 
2 แหงบาวาเรียซึ่ง ไดแรงบันดาลใจในการสรางมาจากพระราชวังแวรซายน 
พระราชวังของพระเจาหลุยสที่ 14 แหงฝร่ังเศส การกอสรางตางๆเชนบันไดก็เปน
การสรางยอสวนของบันไดทูต (Ambassador's staircase) ที่ แวรซายส  
หลังจากน้ันนําทานเดินทางตอไปยังเมืองฟุสเซน (Fussen) ประเทศเยอรมนี เปน
เมืองเกามาต้ังแตคร้ังจักรวรรดิโรมัน เปนที่ ต้ังปราสาทของกษัตริยบาวาเรีย 
ลอมรอบไปดวยทะเลสาบนอยใหญที่มีความงดงามทางดานทัศนียภาพ เปนเมือง
สุดทายบนถนนสายโรแมนติกที่เคยมีความรุงเรืองในอดีตตั้งแตยุคโรมัน และไดใช
เมืองน้ีเปนจุดแวะพักขนถายสินคา และซื้อขายเกลือมาแตโบราณ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พกั HIRCH หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 6 ฟุสเซน – เขาชมปราสาทนอยชวานสไตน – เขาชมปราสาทโฮเฮนชวานเกา - การ

มิช พารเทน เคียรเชน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางขึ้นปราสาทเพื่อเขาชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน 

(Neuschwanstein Castle) นําชมตนแบบของปราสาทเจาหญิงนิทราในดิสนีย
แลนด ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน ต้ังตระหงานอยูบนยอดเขาดุจปราสาทในเทพ
นิยาย ซึ่งเปนปราสาทของพระเจาลุดวิคที่ 2 หรือ เจาชายหงสขาว ชมความวิจิตร
พิสดารของหองตางๆ ที่ไดรับการตกแตงอยางงดงามดวยการออกแบบของริชารด 
วากเนอร ซึ่งเปนนักประพันธเพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ขาหมูเยอรมัน) 
บาย 
 
 

นําทานเขาชมปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau Castle) ปราสาท
พระราชวังฤดูรอนแหงบาวาเรียเยอรมัน ปราสาทโฮเฮนชวานเกาต้ังอยูใกลกับทาง
ขึ้นปราสาท Neuschwanstein ใกลๆ ทะเลสาบ Alpsee เปนปราสาทที่พระเจา
ลุดวิกที่ 2 แหงบาวาเรียประทับเมื่อยังทรงพระเยาว นําทานตอไปยังเมืองการมิช 
พารเทน เคียรเชน (Garmisch Partenkirchen) ประเทศเยอรมนี  

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ร ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พกั MERCURE หรือเทียบเทา  

 
วันที่ 7 การมิช พารเทน เคียรเชน – ยอดเขาซุกสปตเซ – อินสบรูค  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

 นําทานเดินทางขึน้สู ยอดเขาซุกสปตเซ (Zugspitze) ภูเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน ให
ทานช่ืนชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอด2ขางทาง จนถึงลานหิมะบนความสูงระดับ 
2,000เมตร นําทานเปลี่ยนเปนกระเชาเคเบิลคารเพื่อไตระดับความสูงสูระดับ
ความสูง 3,000 เมตร ใหเวลาทานเดินเลนถายรูปและช่ืนชมความสวยงามของ
เทือกเขาแอลป� และบนยอดเขาซุกสปตเซ น้ันเปนอีกหน่ึงพรมแดนทางธรรมชาติ
ของเยอรมันและออสเตรีย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันอาหารพื้นเมือง ณ ภัตตาคารยอดเขา 
บาย นําทานสูเมืองอินสบรูค (Innsbruck) เปนเมืองหลวงของแควนทีโรล เปนเมืองเอก

ดานการทองเที่ยวของประเทศออสเตรีย ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ําอิน ซึ่งคําวาอินสบรูคน้ัน 
แปลวา สะพานแหงแมน้ําอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยูระหวางเทือกเขาแอลป� 
ชมหลังคาทองคํา(Golden Roof) เปนสัญลักษณสําคัญของเมืองอินสบรูค ซึ่ง
ต้ังอยูในเขตเมืองเกา สรางขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในชวงตนศตวรรษที่ 
15 สําหรับเปนที่ประทับของผูปกครองแควนทิโรล ตอมาจักรพรรดิ Maximilian 

ค่ํา อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก RAMADA TIVOLI หรือเทียบเทา 

 
วันที่ 8 อินสบรูค – ทะเลสาบมิสุรินา - แอลป� ดิ ซุสเซ – เทรนโต 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางขามเขต ออสตรีย – อิตาลี เพื่อเขาสูเขตอุทยานแหงชาติโดโลไมท 

นําทานถายรูปกับทะเลสาบมิสุรินา (Misurina Lake) ทะเลสาบสีเขียวมรกตที่ราย
ลอมไปดวยป�าสนแหงเทือกเขาแอลป�ในระดับความสูง 1,754 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล ที่น่ีเปนทะเลสาบที่ถูกถายรูปมากที่สุดแหงหน่ึงในแถบโดโลไมท  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
บาย 
 
 

นําทานเดินทางเขาสูเมือง ออรทิเซ (Ortisei) ศูนยกลางของแถบอุทยานโดโลไมท 
โดยเมืองน้ีเปนเมืองที่อยูในหุบเขา มีเทือกเขาลอมรอบสวยงาม อิสระใหทาน
พักผอนเพลิดเพลิน กับอากาศอันบริสุทธิ์ ชมวิวทิวทัศนที่สวยงามแปลกตา นําทาน
น่ังกระเชาแบบกอนโดลาขนาดมาตรฐานขึ้นสูบนเนินเขาที่เรียกวา แอลป� ดิ ซุสเซ 
(Alpe di Siusi ) นําทานชมวิวทิวทัศนบนทุงหญาราบเลียบบนภูเขา ที่ไดขึ้นช่ือวา 
“กวางใหญที่สุดในยุโรป” ใหทานไดสัมผัสความมหัศจรรยของทิวทัศนมุมสูงของ
เทือกเขาโดโลไมท เวลาที่มองลงไปดานลางจะยังเห็นบานเรือนในสไตลยูโรเปم�ยนรี
สอรทกระจายอยูตามไหลเขา อิสระใหทานเดินเลน ถายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนํา
ทานน่ังกระเชากลับลงสูดานลาง ***การน่ังกระเชา หากสภาพอากาศหรือมี



 

 

เหตุขัดของไมสามารถขึ้นไดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดใหน่ังกระเชาเพื่อความ
ปลอดภัย *** หลังจากน้ันนําทานเดินทางตอเทรนโต (Trento) 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ร ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พกั GRAND HOTEL TRENTO หรือเทียบเทา  

 
วันที่ 9 เทรนโต – เกาะเวนิส – สนามบิน – เวียนนา 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทาง สูทาเรือตรอนเคตโต (Tronchetto) นําทานลองเรือผานชม

บานเรือนของชาวเวนิส สูเกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมน
ติก เปนเมืองที่ไมเหมือนใคร โดยใชเรือแทนรถ ใชคลองแทนถนน มีสมญานามวา
เปน "ราชินีแหงทะเลเอเดรียตกิ" มีเกาะนอยใหญกวา 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือม
ถึงกันกวา 400 แหง ขึ้นฝم�งที่บริเวณซานมารโค ศูนยกลางของเกาะเวนิส จากน้ันนํา
ทานเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) 
ที่มีเร่ืองราวนาสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากหองพิพากษาไปสูคุกจะไดมี
โอกาสเห็นแสงสวางและโลกภายนอกเปนคร้ังสุดทายระหวางเดินผานชองหนาตางที่
สะพานน้ี ซ่ึงเช่ือมตอกับวังดอดจ (Doge’s Palace) อันเปนสถานที่พํานักของเจา
ผูครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษช่ือดังที่เคยเดินผานสะพานน้ีมาเเลวคือ คาสโน
วาน่ันเอง นําทานถายรูปบริเวณจัตุรัสซานมารโค (St.Mark’s Square) ที่นโป
เลียนเคยกลาวไววา “เปนหองน่ังเลนที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอมรอบดวยอา
เขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถซานมารโค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ 5 
โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน จากน้ันอิสระใหทานไดมีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอัน
สุดแสนโรแมนติกตามอัธยาศัย เชน น่ังเรือกอนโดลา ลองชมคลองเวนิลองผานชม
อาคารบานเรือนของชาวเวนิส, เดินเลนชมมนตเสนหแหงนครเวนิส, เขาชมโบสถ
ซานมารโคที่สวยงาม, ชอปปم�งสินคาของที่ระลึก อาทิเชน เคร่ืองแกวมูราโน,
หนากากเวนิส เลือกซื้อสินคาแฟช่ันช้ันนํา หรือน่ังจิบกาแฟในราน Café Florian ที่
เปดใหบริการมาต้ังแตป ค.ศ.1720 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (สปารเก็ตต้ีหมึกดํา) 
 นําทานเดินทางสูสนามบินมารโคโปโล เวนิส 
19.05 น. นําทานเดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเที่ยวบิน OS530 
20.10 น. เดินทางถึงกรุงเวียนนารอเปล่ียนเคร่ือง 
23.20 น. ออกเดินทางตอดวยเที่ยวบิน OS025 

 



 

 

วันที่ 10 กรุงเทพ 
14.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 
 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ทานละ 

24 ก.ย. - 3 ต.ค 62 62,900 62,900 62,900 62,900 40,900 11,500.- 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 

1. ชําระเงินมัดจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจาํแลว  
    เทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ทีม่อีายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทาํการจอง 
    คิวยื่นวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบรษิัทขออนุญาต 
    ยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ
3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจดัเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคาอยูตางจังหวดั) ใหทานติดตอ  
    เจาหนาที ่กอนออกบัตรโดยสารทกุคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอ 
    สงวนสิทธิ์ไม รับผดิชอบ คาใชจายที่เกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซาในแตละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมขีั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ทัง้แบบ 

        หมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
        กอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่
    6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มโีรค 
        ประจําตัว หรือไม สะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั  
        ทานและครอบครัวตองใหการดูแล สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง 
        เปนหมูคณะ หวัหนาทวัรมีความจาํเปนตองดูแล คณะทวัรทั้งหมด 



 

 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1.คาตัว๋เคร่ืองบิน ช้ันประหยดั ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี
ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบัุติเหตวุงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 
 ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลมุเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล  
         เพิม่เตมิกับทางบริษัทได **  
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลมุผูเอาประกันที่มอีายต้ัุงแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
         [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวติหรือเสยีอวัยวะจากอุบัติเหต ุ1.5 ลานบาท] 
8. คามคัคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมคัคุเทศก)  
9. คาภาษมีูลคาเพิม่ 7% และหกั ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ช้ิน,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5.คาธรรมเนียมวีซาประเทศเยอรมัน (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกบัศูนยยื่นวีซาในวันยื่น เปนจํานวนเงิน
โดยประมาณ 2,300 บาท) 



 

 

6.คาทปิพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (19 ยูโร) 
7.คาทปิมคัคุเทศกจากเมืองไทย (30 ยูโร) 
 

 
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลอื 

ทางบริษัทขอเก็บคาทวัรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมติัวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 

ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง
จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูต
ใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการ
พิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณา
เตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ 
การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา
จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก
เก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 
เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผู อ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5.     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมติัวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวร
หรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการ
ยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกต๋ัวเคร่ืองบินแลว)   คาสวน
ตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  



 

 

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  ไม
คืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) 
หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพกัแบบ 3 ทาน แตอาจจะ
ไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม  
    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองทีม่ี
ขนาดกะทัดรัต  
     และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหอง
อาจมีลักษณะแตกตาง 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (เยอรมนี)  

*** ยื่นวีซาเด่ียวแสดงตนที่สถานทูตเยอรมนี *** 
ใชเวลาทาํการอนุมติัวีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7 วัน  

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวันย่ืนวีซาหนังสือเดินทางตองนําสงเขาสถานทูต  
และระหวางรอผลการอนุมัตวิีซา ไมสามารถดงึหนังสือเดินทางออกมาได 

 
**ลูกคากรุณาอยายดึตดิกับการยืน่ขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมกีารเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเร่ือย ๆ** 
 

                                                                                                              



 

 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทบัวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจาก
วันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณา
นํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการ
เพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวม
ไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 
2. รูปถาย รูปถายสี หนาตรงขนาด 1.5x2 น้ิว ใบหนา 

90 % ของพื้นที่รูปถาย จํานวน 2 ใบ ถายไมเกิน 6 เดือน หาม
สวมแวนตา  คอนแทคเลนส หรือเคร่ืองประดับ , เปดผมใหเห็นหู
ทั้ง 2 ขาง, หามตกแตงรูป, รูปไมเลอะหมกึ ไมมรีอยแมก็, ถาย
จากรานถายรูปเทาน้ัน 
แนะนําใหลูกคาไปถายในสถานทูต 180 บาท จํานวน 4 รูปนะคะ เพื่อความถูกตอง 
 

3. หลักฐานการทํางาน  
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน
เร่ิมทาํงาน    (ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ช่ือ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต 
ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น)  
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีช่ือของผูเดินทางเปนกรรมการ
หรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถาย
ราน สัญญาเชาที ่โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กาํลงั
ศึกษาอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (สถานทตูไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวาเปน
ชวงปดเทอมและตองมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนยื่นวีซา) 
- กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสําเนาบัตรขาราชการบาํนาญมาดวย 
 

4. หลักฐานการเงิน  

สดัสว่นใบหนา้ 90% 



 

 

4.1 สําเนาสมดุเงินฝาก ออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทัว่ไป สวนตัวของผูเดินทาง ถาย
สําเนายอนหลัง 6 เดือน รบกวนลูกคาทาํรายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรอืถอน กอน 
แลวคอยปรับยอดเงินในบัญชีภายใน 15 วัน กอนวันนัดสัมภาษณ  
4.2  กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง  
4.2.1. ตองทาํเปนหนังสือรับรองคาใชจายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) พรอม
เอกสารแสดงความสมัพันธ เชน สูติบัตร ทะเบียนบาน ทะเบียนสมรส เปนตน และขอ
สําเนาหนาพาสปอรตหรือบัตรประชาชนของผูออกคาใชจายใหดวย 
4.2.2ถายสําเนาสมุดบัญชี หรือ Statement ยอนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออก
คาใชจาย 

5. หากมกีารตอเลมจากสมุดเลมเกา กรุณาถายสาํเนามาทัง้ 2 เลม 
6. หากในสําเนาบัญชีบุคแบงคของลกูคามกีารแสดงยอดเงินไมครบ 6 เดือนลาสดุ (เดือน

ตอเน่ืองดวยนะคะ) แนะนําใหขอเปน STATEMENT จากทางธนาคาร พรอมปรับ
ยอดเงิน 15 วันกอนวันนัดสมัภาษณ 
 

**สถานทตูไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจํา, บัญชีกระแสรายวัน 
บัญชีสหกรณออมทรัพย พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

 
7. เอกสารสวนตัว ถายเอกสารเปนสําเนา 

-ทะเบียนบาน 
-บัตรประชาชน 
-สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป) 
-ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร (ถามี) 
-ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล (ถามีการเปล่ียน) 

8. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
-หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด 
(โดยมารดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับบิดา) พรอม
แนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 
-หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยนิยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกดั (โดย
บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดามาดวย 
-หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จาก



 

 

อําเภอตนสังกดั พรอมแนบสาํเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 
-กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมกีารสลักหลงัโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
 
**กรณีเด็กอายต่ํุากวา 18 ป บิดาและมารดาจะตองเซ็นช่ือรับรองในแบบฟอรมสมคัรวี

ซา พรอมกับเดินทางมาสมัภาษณดวยกันกับบุตรที่สถานทูตดวย** 
 
 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เติมไดทกุเวลา  
หากทางสถานทตูแจงขอเพิ่มเติม 

 
แบบฟอรมสําหรบักรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศเยอรมนี 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 
 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………. 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………….. 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………… 
3. ช่ือตวั [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………. 
5. สถานที่เกิด (จังหวดั) ……………………………………………………………………………………….. 
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………………………………………. 
7. สัญชาตปิจจุบัน ...............................สัญชาตโิดยกําเนิด หากตางจาก

ปจจุบัน…………………………… 
8. เพศ  ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ    โสด                  แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

  หยา                แยกกันอยู        หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผู
มีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………...... 
11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 

………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………… 
    หมายเลขโทรศัพทมอืถอื..................................................... 
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษัทที่ทํางาน ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่

อยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 
             ไมเคย 
     เคยได   ใชไดต้ังแตวันที่.......................................ถึงวันที่....................................... 
15. เคยถกูพมิพลายน้ิวมือเพือ่การขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 
                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที ่หาก

ทราบ)............................................. 
 

**กรณีลกูคาเคยมวีีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสดุแนบมาดวย** 
 

16.  ทานเคยถกูปฏิเสธวีซาหรือไม 
    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 
17. ความรับผดิชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  
        กรุณาระบุช่ือ .............................................. 

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…. 
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พกัทีม่ีผูจดัหาให 
   ชําระคาที่พกัลวงหนาแลว    คาใชจายทัง้หมดระหวางพํานักมีผูออก

ให 



 

 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวซีาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ
ทั้งสิ้น ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง
เทาน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


